
Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 24. oktober 2019 
Kl. 17.15-19.30   
 
Tilstede: Annette, Laila, Elisabeth, Louise, Peter, Helle, Karina, Jean, Tania, Solvor, Liv, Karina, Susanne, Pia  
Afbud:  
Referent:  
 
Da der er pædagogisk aften samme aften vil Peter, Rikke, Jean og Kristian gennemføre pædagogisk aften, og Louise 
tager skolebestyrelsesmøde.  

 

Dagsorden  
 

Referat 

E779: Godkendelse af referat. 5 min.  

E780: Orientering: 15 min. 
Meddelelser fra: 
 Elevråd:   
 Formand:  
 Skoleledelse: status på ansættelser i 

admin/pæd. 
 mm. 
 SFO/klub:  
 Personale:   
 

 Elevråd: med næste gang.  
 .. 
 Der er ansat 2 til kontoret. Der 

har været sygdomsfravær i 
ledelsesgruppen. Ansættelser 
på D. er ved at være på plads, 
der er 2 kvlaificerede 
kandidater at vælge imellem. 
Det forventes at børnetallet i 
Skanderborg vokser voldsomt 
de næste år, det vil få 
indflydelse på F.eks. 
Svømmeundervisningen. Det 
kan evt. lade sig gøre i 
samarbejde med Låsby badet. 
Forældrebetalingen for børn i 
klub-regi, kan resultere i flere 
udmeldelser.  

 Kontraktmål.: Louise 
orienterede omkring 
kontraktmål, hvor der skal 
beskrives hvordan disse mål 
skal arbejdes med fremover. 
Der er tilfredshed fra 
skolebestyrelsen med de 
nuværende mål, som kan 
uddybes og udvikles. Fokus på 
det gode ved at gå i skole. 
Fokus på, at alle elever 
gennemfører trivselsmålingen.  
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E781: Første drøftelse af høringssvar til ny 
tildelingsmodel.  
Stikord til udarbejdelse af høringssvar. 
Modellen gennemgås på mødet.  
Se rundsendt mail fra Søren Ålund med 
materiale.  
30 min. 

Almen snak omkring den ny 
tildelingsmodel. Der skal afgives 
høringssvar til Januar. For Låsby skole 
er problemet, at der i den nye model 
ikke er loft på, hvor mange kr. Der 
skal trækkes fra L.S. budgettet, fra de 
elever der henvises til specialtilbud, 
hvorfor vi kan risikere at blive trukket 
for voldsomt mange penge årligt. For 
L.S. specialafdelinger er 
problematikken også, at forældrene 
vælger at flytte til skoledistriktet, for 
at lette deres eget barns hverdag, 
hvilket betyder at der igen trækkes fra 
Almen, skolen, når eleven flyttet til 
det tilhørende distrikt. Det er også et 
problem i forhold til rengøring og 
ledelsestid. Louise og Laila skriver 
udkast til høringssvaret.  

E782: Henvendelse omkring alkohol. 
20 min. 

Hændelse omkring Låsbyhallen, hvor 
nogle elever har haft adgang til hallen, 
haft adgang til alkohol og formentlig 
andre rusmidler. Peter Bech har taget 
sig af sagen og der er taget vare på de 
pågældende elever.  

E783: Status på AULA – 10 min. Status på Aula. Personalet mangler 
flere funktioner, Postkasse med ris og 
ros i forhold til status. Tålmodighed er 
det der skal skal til, her i starten. Hvor 
går eleverne ind, for at finde lektier? 
Der skal sikres at eleverne bliver 
bekendt med Aula. Der er 
udfordringer og flere ting at lære. Helt 
almindelig opstarts udfordringer.  
 
 



Skolebestyrelsesmøde Låsby Skole                                                      
Torsdag d. 24. oktober 2019 
Kl. 17.15-19.30   
 

 
 
 
 
 

E784: Stafet for livet. Hvordan gik det? 5 min. En stor sucess.  

E785: Låsby skole – Branding – 5 min. God motionsdag.  

E786: Dagsorden til næste møde.  5 min  Afbud fra Susanne.( D. 5 
december.) 

 Fokus på L.S. en god skole. 
Skolefesten event?  

 Skolefest.  

 Hændelse i Hallen, tages op 
igen, Peter ønskes til stede i 
drøftelsen.  

  Budget? 

 Kontrakt.  
 

E787: Lukket møde   
 


